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บทคดัย่อ 
งานวิจัยเรืองการศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน

ผ่านโทรศัพทม์ือถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยาจาํกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ดังนี ) เพือ
ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรณ์ศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลียต่อเดือน ของผู้ใช้บริการ ) เพือศึกษาเปรียบเทยีบปัจจัยด้านทกัษะทางการเงิน ได้แก่ 
บริการของธนาคาร นวัตกรรมทางการเงินของธนาคาร การใช้บริการธนาคาร ) เพือศึกษาปัจจัย
ด้านประชากรณ์ศาสตร์ทีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยาแตกต่างกัน ) เพือศึกษาปัจจัยด้านทักษะทาง
การเงินทแีตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทมื์อถือของ
ลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยาแตกต่างกัน โดยใช้แบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก
ตัวอย่าง ประชากรทวัไป ทใีช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) จํานวน  คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 

 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ผู้ใช้บริการทีมีความแตกต่างกันใน 
ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลียเดือน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินผ่านโทรศัพทม์ือถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติที .  ปัจจัยด้านทักษะทางการเงินทีเกียวกับบริการธนาคารพาณิชย์ ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน ความรู้ด้านการใช้บริการของธนาคาร บริการของธนาคาร และ
นวัตกรรมทางการเงินของธนาคาร ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศัพทมื์อถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี .  

*นักศึกษาศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์
** ทปีรึกษาหลัก
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.บทนาํ
 ทักษะทางการเงินเป็นพืนฐานสาํคัญทีจําเป็นในการดํารงชีวิตของประชาชน โดย

บทบาทของทักษะทางการเงินนันจะถูกนาํไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น การตัดสินใจทางการเงิน การ
เข้าถึงบริการทางการเงิน การตัดสินใจและบริหารการลงทุน ตลอดจนการมีส่วนร่วมกับตลาดทุน 
ผู้ทมีีทกัษะทางการเงินดีจะมี ความรู้ความเข้าใจเกียวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน สามารถวางแผน 
และบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทงัในด้านการใช้จ่าย การเกบ็ออม และการจัดการ
หนีสิน ซึงเป็นภมิูคุ้มกันทางการเงินสาํคัญทจีะช่วยเพิมพูน ความมังคังในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเองและครอบครัว สามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ ได้อย่างมันคง เช่น การบริหาร
จัดการหนีให้เหมาะกับความสามารถของตน และการเตรียมพร้อมสาํหรับเข้าสู่วัยเกษียณ ซึง
นาํไปสู่ ความเป็นอยู่ทดีีอย่างยังยืนของประชาชน และเสถียรภาพทางเศรษฐกจิของประเทศต่อไป 
อย่างไรกด็ี คนไทย ในปัจจุบันยังมีทักษะทางการเงินไม่เข้มแขง็นัก ประกอบกับสภาพแวดล้อม
ต่างๆ เช่น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และสภาวะหนีครัวเรือนในระดับสูง ซึงเป็นความท้าทายที
ต้องก้าวผ่านในระยะต่อไป ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงตระหนักถึงความจาํเป็น ในการ
เร่งส่งเสริมทกัษะทางการเงินให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนือง โดยได้ทาํการสาํรวจ ทกัษะทางการเงิน
ของคนไทย เพือให้ทราบพัฒนาการระดับทกัษะทางการเงิน ซึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการกาํหนด
นโยบายการส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้เหมาะสมต่อไป (ทีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย , 

2559) 

พฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพมือถือได้รับความนิยมเพิมขึน
อย่างต่อเนืองในประเทศไทย เนืองจากธนาคารพาณิชย์ได้ให้การส่งเสริมการใช้งาน ทาํให้
ผู้ใช้บริการปรับเปลียนพฤติกรรมมาทาํธุรกรรมผ่านทาง Mobile banking มากขึน เพราะสะดวก
รวดเรว็มากกว่าการใช้งานกับพนักงานสาขา จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า จาํนวน
บัญชีลูกค้าทีใช้ธุรกรรมการชําระ เงินผ่าน Mobile banking ในปี 2557 จํานวน 6,229,960 ราย มี
ปริมาณการทาํรายการ109,350 พันล้านรายการ คิดเป็นมูลค่า 1,364 พันล้านบาท และในปี 2558 มี
จาํนวนลูกค้าทใีช้บริการ 13,918,815 ราย มีปริมาณการทาํรายการ 263,923 พันล้านรายการ  
คิดเป็นมูลค่า 2,800 พันล้านบาท เติบโตขึนเมือเทยีบกบัปี 2557 อยู่ทร้ีอยละ 105.8 (ทมีา : ธนาคาร
แห่งประเทศไทย,2558) 

กรุงศรีโมบายแอพพลิเคชัน(Krungsri Mobile Application ; KMA) เป็นบริการธนาคาร
บนมือถือจากธนาคารกรุงศรี ออกแบบอย่างดีทีสุดด้วยความเข้าใจ และคาํนึงถึงผู้ใช้งานเป็น
ศูนย์กลาง ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องเรียนรู้ พร้อมให้ทุกเรืองเงินเป็นเรืองง่าย จัดการธุรกรรมต่างได้
ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว ทาํธุรกรรมทางการเงินได้ตลอด 24 ชม. ผ่าน Wifi หรือ 3G มีฟังก์ชัน
ครอบคลุมการทาํธุรกรรมการเงินทีหลากหลาย หากใช้บริการกรุงศรีออนไลน์อยู่แล้ว สามารถ
ลอ็คอินได้ด้วยรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านทีมีได้ ด้วยระบบความปลอดภัยทมีีประสิทธิภาพ หรือ 
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หากเป็นผู้ใช้งานใหม่ สามารถสมัครได้ผ่าน แอพพลิเคชัน , สาขา หรือ ตู้ เอทีเอม็กรุงศรี ทัว
ประเทศ ไม่เสยีค่าธรรมเนียมการสมัคร และสามารถรับสิทธพิิเศษส่วนลดร้านค้าหรือรับสนิค้าฟรี
จากกรุงศรีพริวิเลจอกีด้วย (ทมีา : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา , 2562) 

จากปัญหาและความสาํคัญทกีล่าวมาข้างต้น ประชากรมีความหลากหลายแตกต่างกนั
เป็นอย่างมากทังด้าน เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ รวมไปถึงผู้ทมีีทกัษะทางการเงิน และไม่
มีทกัษะทางการเงิน ประจวบกับในปัจจุบันผู้ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทม์ือถือ มี
แนวโน้มเพิมขึนเรือยๆ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา 

ปัจจัยทมีีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทม์ือถือ ของลูกค้าธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ทาํการศึกษาผู้ใช้บริการ ข้อมูลทไีด้จากการศึกษาสามารถนาํมาใช้
ประกอบการกาํหนดนโยบายการส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ Mobile 

banking ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และเป็นข้อมูลทีเป็นประโยชน์แก่ผู้ทีศึกษาในครังต่อไปใน
อนาคต 

.วตัถุประสงคก์ารวิจยั
.เพือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรณ์ศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลียต่อเดือน ของผู้ใช้บริการ 

.เพือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านทักษะทางการเงิน ได้แก่ บริการของธนาคาร
นวัตกรรมทางการเงินของธนาคาร การใช้บริการธนาคาร 

3.เพือศึกษาปัจจัยด้านประชากรณ์ศาสตร์ทีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทม์ือถือ ของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยาแตกต่างกนั 

4.เพือศึกษาปัจจัยด้านทกัษะทางการเงินทแีตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ธรุกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทม์ือถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยาแตกต่างกนั 

. สมมติฐานการวิจยั
1) สมมติฐานทีเกียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์
สมมติฐานท ี1 : ปัจจัยด้านเพศมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน

ผ่านโทรศัพทม์ือถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 สมมติฐานท ี2 : ปัจจัยด้านอายุมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านโทรศัพทม์ือถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 สมมติฐานท ี3 : ปัจจัยด้านระดับการศึกษามีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรม
ทางการเงินผ่านโทรศัพทม์ือถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
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 สมมติฐานท ี4 : ปัจจัยด้านอาชีพมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านโทรศัพทม์ือถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 สมมติฐานท ี  : ปัจจัยด้านรายได้มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านโทรศัพทม์ือถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

2) สมมติฐานเกียวกบัปัจจยัดา้นทกัษะทางการเงิน
สมมติฐานท ี6 : ปัจจัยด้านความรู้ด้านบริการของธนาคารมีผลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทม์ือถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 สมมติฐานท ี7 : ปัจจัยด้านนวัตกรรมทางการเงินของธนาคารมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทม์ือถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 สมมติฐานที 8 : ปัจจัยด้านการใช้บริการธนาคารมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทม์ือถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

. ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษา คือ ประชากรทัวไป ทีใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทม์ือถือ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) จาํนวน  
คน โดยเป็นการศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึงเก็บข้อมูลโดยใช้รูปแบบของ
แบบสอบถาม (Questionnaire) 

2. ขอบเขตด้านเนือหา
) ตัวแปรอสิระประกอบด้วย 2 ส่วน

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
ปัจจัยด้านทักษะทางการเงินเกียวกับความรู้ทางการเงินของบริการธนาคาร

พาณิชย ์

- ความรู้ด้านบริการของธนาคาร
- นวัตกรรมทางการเงินของธนาคาร
- การใช้บริการธนาคาร
) ตัวแปรตาม
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 พฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของลูกค้า
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 

3) ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาทีใช้ในการเก็บข้อมูล ประมาณ 2 เดือน ตังแต่เดือน กันยายน

พ.ศ.2562 ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 

. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั
ผลของการศึกษางานวิจัยเรืองการศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ

ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทม์ือถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) คาดว่า
จะได้รับประโยชน์ดังนี 

1) เป็นแนวทางในการพัฒนาระดับทักษะทางการเงินของผู้ใช้บริการให้ปรับตัวเพิม
ต่อไป 

2) เป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการธนาคารในการกําหนดนโยบายส่งเสริมทักษะทาง
การเงิน ได้อย่างเหมาะสมให้กบัผู้ใช้บริการ 

. ระเบยีบวิจยั
เครืองมือทีใ ช้ในการวิ จัยครังนี  คือ  แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ง

แบบสอบถาม ออกเป็น  ส่วน ดังนี  
ส่วนท ี  ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามเกียวกับลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ โดยศึกษาเกียวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลียต่อ 
เดือน โดยเป็นแบบสอบถามทีมีหลายคาํตอบให้เลือก (Multiple Choices) ในลักษณะปลายปิด 
และเลือกคาํตอบเพียงข้อเดียว 

ส่วนที 2 แบบสอบถามข้อมูลทีเกียวกับ ปัจจัยด้านทักษะทางการเงินทีมีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทม์ือถือของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด 
(มหาชน) ซึงใช้เครืองมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating scale) โดยแบ่งระดับ ความเห็น
ออกเป็น  ระดับจากน้อยไปมาก (Likert scale) ดังนี 

ระดับความคิดเหน็  การแปลความหมาย 

5    มากทสีดุ 
4 มาก 

3 ปานกลางน้อย 

2 น้อย 

1 น้อยทสีดุ 
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ส่วนที 3 แบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือของธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยเป็นแบบสอบถามทีมีหลายคําตอบให้เลือก 
(Multiple Choices) ในลักษณะปลายปิด และเลือกคาํตอบเพียงข้อเดียว 

. ผลการศึกษา
ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น เพศชายร้อยละ 46.23 

เพศหญิงร้อยละ .  โดยส่วนใหญ่มีอายุ  ปีขึนไป คิดเป็นร้อยละ .  ระดับการศึกษา 
ของผู้ทตีอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ .  และ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ คิดเป็นร้อยละ .  และ รายได้
เฉลียต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ท ีมากกว่า 50,000 บาท ขนึไป คิดเป็นร้อยละ .   

ผลการวิเคราะหปั์จจยัดา้นทกัษะทางการเงิน 
ปัจจัยด้านความรู้ด้านบริการของธนาคาร กลุ่มผู้ใช้บริการ มีความรู้ทางการเงิน

เกยีวกบับริการของธนาคาร โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลียเทา่กบั .  
ปัจจัยด้านนวัตกรรมทางการเงินของธนาคาร กลุ่มผู้ใช้บริการ มีความรู้ทางการเงิน

เกยีวกบันวัตกรรมทางการเงินของธนาคาร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.80  
ปัจจัยด้านการใช้บริการของธนาคาร กลุ่มผู้ใช้บริการ มีความรู้ทางการเงินเกียวกับการ

ใช้บริการของธนาคาร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.84  
 ผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัทม์ือถือ

ของลูกคา้ธนาคาร 
พฤติกรรมการใช้บริการแอพพลิเคชันด้านความถีในการใช้งานในแต่ละสัปดาห์ กลุ่ม

ตัวอย่างใช้งานมากทสีดุ โดยเฉลีย -  ครัง/สปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ .  ด้านระยะเวลาในการ
ใช้งานแต่ละครัง ใช้เวลา โดยเฉลีย -  นาที เป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 35.32 ในด้านของ
ช่วงเวลาทใีช้บริการบ่อยทสีุด กลุ่มตัวอย่างใช้งานช่วงเวลา .  น. – .  น. มากทสีุด คิด
เป็นร้อยละ .  รูปแบบการใช้งานทมีีจาํนวนมากทสีุดคือ ทาํธุรกรรมทางการเงินพืนฐาน คิด
เป็นร้อยละ .   

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที  ปัจจัยด้านเพศมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน

ผ่านโทรศัพทม์ือถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
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การทดสอบปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศ สรุปว่า เพศชายและเพศ
หญิงมีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรี
อยุธยา โดยรวมไม่แตกต่างกนั  

สมมติฐานที 2 ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรด้านอายุมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทม์อืถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

การทดสอบปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุ สรุปว่า อายุทแีตกต่างกันมี
ผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรี
อยุธยาโดยรวมแตกต่างกนั  

สมมติฐานที 3 ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรด้านระดับการศึกษามีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทม์ือถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

การทดสอบปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านระดับการศึกษา สรุปว่า ระดับ
การศึกษามีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้า
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาโดยรวมแตกต่างกนั  

สมมติฐานที  ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอาชีพมีผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทม์ือถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

การทดสอบปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพ สรุปว่า อาชีพมีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
โดยรวมแตกต่างกนั  

สมมติฐานที  ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลียต่อเดือนมีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทม์ือถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

การทดสอบปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉลียต่อเดือน สรุปว่า 
รายได้เฉลียต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทม์ือถือของ
ลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยาโดยรวมแตกต่างกนั  

สมมติฐานที  ปัจจัยด้านบริการของธนาคารมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรม
ทางการเงินผ่านโทรศัพทม์ือถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จากผลการวิจัย สรุปว่า ปัจจัยด้านบริการของธนาคารมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทม์ือถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ
ทรีะดับ 0.05  

 สมมติฐานที  ปัจจัยด้านนวัตกรรมทางการเงินของธนาคารมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทม์ือถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 จากผลการวิจัย สรุปว่า ปัจจัยด้านนวัตกรรมทางการเงินของธนาคารมีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05  
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 สมมติฐานที  ปัจจัยด้านการใช้บริการของธนาคารมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทม์ือถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 จากผลการวิจัย สรุปว่า ปัจจัยด้านการใช้บริการของธนาคารมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา อย่างมีนัยสาํคัญ
ทางสถิติทรีะดับ 0.05  

. อภิปรายผลการวิจยั
 จากากรศึกษาเรืองปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน

โทรศัพทม์ือถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) สามารถอภิปรายผลได้ดังนี 

.ผลการศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ปัจจัยด้านเพศไม่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพทม์ือถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรี
อยุธยา อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 สอดคล้องกับ ณัฐณี คุรุกิจวาณิชย์ ( ) ศึกษา
เรือง ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสิน ในเขต
ธนาคารออมสินภาค 3 อธิบายว่าปัจจัยด้านประชากรณ์ศาสตร์ด้านเพศ ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินภาค  และ ปัจจัยด้านประชากรณ์
ศาสตร์ ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลียต่อเดือน มีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา อย่างมีนัยสาํคัญ
ทางสถิติทรีะดับ 0.05 สอดคล้องกับ ทัศนีย์ สระสาราญ ( ) พฤติกรรมของลูกค้าทมีีผลต่อ
การใช้บริการธุรกรรมการเงินของธนาคาร : กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขาในอาํเภอลาํลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี อธิบายว่า ปัจจัยด้านประชากรณ์ศาสตร์ ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลียต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมของลูกค้าทีมีผลต่อการใช้บริการธุรกรรมการเงินของ
ธนาคาร 

.ผลการศึกษาปัจจัยด้านทักษะทางการเงินเกียวกับความรู้ทางการเงินของบริการ
ธนาคารพาณิชย์ จากกลุ่มตัวอ้างพบว่า ปัจจัยด้าน ความรู้ด้านบริการของธนาคาร นวัตกรรมทาง
การเงินของธนาคาร และการใช้บริการธนาคาร มีผลต่อ พฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการ
เงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 
สอดคล้องกับ ปิยพร พันธุ์ผล ( ) ศึกษาเรือง ความรู้ทางการเงินและความอยู่ดีมีสุขทางการ
เงินของพนักงานในสถาบันการเงิน อธบิายว่า ความรู้ทางการเงินมีความสมัพันธก์บัความอยู่ดีมีสุข
ทางการเงิน 
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. ขอ้เสนอแนะงานวิจยัต่อเนอืง
1. จากงานวิจัยข้างต้นควรขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างขึน เพือให้ครอบคลุมกลุ่ม

ตัวอย่างทอีาศัยอยู่ในต่างจังหวัดด้วย เพือศึกษาว่า ผลการวิจัยทไีด้มีความเหมือนหรือแตกต่างกับ 
งานวิจัยข้างต้นหรือไม่ และมีปัจจัยอืนอันใดทีส่งต่อพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ที
นอกเหนือจากงานวิจัยทีศึกษา เพือให้ธนาคารนาํผลการวิจัยทีได้ไป ศึกษาเพิมเติม และพัฒนา
ระบบ Mobile Banking ให้สามารถตอบสนองความต้องการของ ผู้ใช้บริการให้ได้มากทสีดุ  

2. ควรศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อการเลือกใช้ช่องทางการทาํธุรกรรมทางการเงินกับ
ธนาคาร เพือให้ทราบถึงปัจจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ช่องทางการบริการว่า ผู้ใช้บริการ
เลือก และไม่เลือกทาํธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking เนืองจากสาเหตุใด เพือให้ธนาคาร
นาํผล การศึกษาทไีด้ไปวางกลยุทธใ์นลาํดับต่อไป 

. กติติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนีสามารถสาํเรจ็ลุล่วงได้ด้วยดี เนืองจากได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ดารนี เออืชนะจิต อาจารย์ทปีรึกษางานวิจัย ทกีรุณาสละเวลาให้คาํปรึกษา และ
ข้อเสนอแนะ ซึงเป็นประโยชน์อย่างยิงสาํหรับการทาํวิจัยในครังนี รวมถึง ท่านคณะกรรมการทไีด้
ให้เกียรติเป็นกรรมการและให้คาํแนะนาํเพิมเติมทีเป็นประโยชน์อย่างมากกับ งานวิจัยฉบับนี 
ส่งผลให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ยงิขนึ  

นอกจากนันผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติทุกทา่นทีได้ 
ให้ความรู้ต่างๆ แก่ผู้วิจัย ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถนาํความรู้ทไีด้เรียนมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยฉบับ
นี นอกจากนันขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านทีได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
รวมถึง กาํลังใจและความช่วยเหลือต่างๆ จากครอบครัว รุ่นพี รุ่นน้อง และเพือนๆ ทุกคน ส่งผล
ให้งานวิจัย ฉบับนีสาํเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยดี  

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิงว่า งานวิจัยฉบับนีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ทีมีส่วนเกียวข้องกับ 
Mobile Banking ทังธนาคาร  ตลอดจนผู้ใช้บริการ  Mobile Banking ทังนี  หากงานวิจัยนีมี  
ข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับความผิดพลาดไว้แต่เพียงผู้เดียว  

367



บรรณานุกรม 

ปานแก้วตา ลัคนาวานิช และวิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ. ( ). ทักษะทางการเงินของเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวพันธุ์พืนเมืองในเขตลุ่มนํา ปากพนัง (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต , 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์). 

วิไล เอือปิยฉัตร. ( ). ความรู้ทางการเงิน ตัวกาํหนดและผลกระทบทีมีต่อพฤติกรรมการ
ออม (วิทยานิพนธ ์ปริญญามหาบัณฑติ, มหาวิทยาลัยบูรพา). 

ดรุชา รัตนดาํรงอกัษร และ ชาํนาญ เงินดี. ( ) การศึกษาทกัษะทางการเงินของผู้ประกอบการ
การค้าชายแดนกรณีศึกษาผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 
(วิทยานิพนธ ์ปริญญามหาบัณฑติ, มหาวิทยาลัยฟาร์อสีเทอร์น).  

ปิยพร พันธุ์ผล. (2559). ความรู้ทางการเงินและความอยู่ดีมีสุขทางการเงินของพนักงานใน
สถาบันการเงิน กรณีศึกษาจากพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ (สาระนิพนธ์ ปริญญา
มหาบัณฑติ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ). 

ชัชฎาภรณ์ เดชาเสถียร. ( ). ปัจจัยทส่ีงผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ KTB Netbank 

ในเขตกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ ์ปริญญามหาบัณฑติ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ). 
คุณวิศกรณ์ คีรีวรรณ. ( ). ศึกษาการวัดระดับทักษะทางการเงินกับการมีส่วนร่วมในตลาด

ทุน (คณะพัฒนาการเศรษฐกจิ, สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร). 
ชัญญาพัทธ ์จงทวี. ( ). ปัจจัยทส่ีงผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ Mobile Banking ใน

เขตกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ ์ปริญญามหาบัณฑติ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์). 
ณัฐณี คุรุกิจวาณิชย์. ( ) ปัจจัยทมีีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ของ

ธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยศิลปากรณ์) 

วริษฐา อภัยนนท์. (  ). ปัจจัยทีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตังใจในการใช้บริการโมบาย
แบงก์กงิ (Mobile Banking) ของพนักงานธนาคาร A สาํนักงานใหญ่ในพืนทถีนนสลีม 
กรุงเทพมหานคร(วิทยานิพนธ ์ปริญญามหาบัณฑติ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ). 

ปัณฑา มานะกจิเจริญ. (255 ). พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชันใน สมาร์ทโพนของเจเนอเรชันวาย 

(สารนิพนธ ์ปริญญามหาบัณฑติ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์). 
ทัศนีย์ สระสาราญ. ( ) พฤติกรรมของลูกค้าทีมีผลต่อการใช้บริการธุรกรรมการเงินของ

ธนาคาร : กรณีศึกษา ธนาคารออมสนิ สาขาในอาํเภอลาํลูกกา จังหวัดปทุมธานี (สาร
นิพนธ ์ปริญญามหาบัณฑติ, มหาวิทยา 
ราชมงคลธญับุรี). 

368



พรพรรณ ช้างงาเนียม. (2553). ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับการใช้งานธุรกรรมการเงินผ่าน
โทรศัพท์เคลือนทีในเขตกรุงเทพมหานคร (สารนิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต, มหา
วิทยาราชมงคลธญับุรี). 

อภิชาติ เทศสวัสดิวงศ์. ( ). ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับการใช้งาน ธุรกรรมการเงินผ่าน
โทรศัพท์เคลือนทีในเขตกรุงเทพมหานคร (สารนิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต, มหา
วิทยาราชมงคลธญับุรี). 

ธันวรัฐ ธีระวิทย์. (2550). ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคาร อิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน) (สารนิพนธ ์ปริญญามหาบัณฑติ, มหาวิทยาลัย
รังสติ). 

รัฐวัชร์ พัฒนจิระรุจน์. ( ). ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (The Theory of Consumer Behavior)\ 

(บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต , มห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก รณ์ )  สื บ ค้ น ไ ด้ จ า ก 
http://poundtv5.blogspot.com /2014/10/theory-of-consumer-behavior.html 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. ( ). สรุปผลการส ารวจทกัษะทางการเงิน (Financial Literacy) 

และแนวทางการดาํเนินการของ ธปท. สบืค้นได้จาก 

https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Activities 

/Documents/Article_23Aug2018_1.pdf 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน). ( ). Krungsri Mobile Application เปลียนการทาํ
ธุรกรรมบนมือถือให้เป็นเรืองง่าย สบืค้นได้จาก 
https://www.krungsri.com/bank/th/PersonalBanking/krungsri-online/kma.html 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน). ( ). บริการสนิเชือกรุงศรี FIN สบืค้นได้จาก 
https://www.krungsri.com/bank/th/krungsri-ifin.html 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน). ( ). ผลิตภัณฑเ์งินฝากของธนาคาร สืบค้นได้จาก 
https://www.krungsri.com/bank/th/PersonalBanking/DepositProducts/CurrentAccoun

t.html

369


